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Årets ”SKAPA-talang för unga innovatörer” till RHEVA sårskydd 
 
Priset för "SKAPA-talang för unga innovatörer" kammades hem av Sofie Westberg 
upphovsmakare till RHEVA Sårskydd, Östergötland. SKAPA-priset delas först ut på länsnivå 
därefter har alla länsvinnare möjlighet att tävla om det stora nationella priset. Den 12 november 
var det prisutdelning nationellt och vinnare utsågs i de olika kategorierna. 
 
Syftet med utmärkelsen "SKAPA-talang för unga innovatörer" är att inspirera och ge stöd åt unga 
innovatörer. VINNOVA finansierar och stipendiet delas ut till personer födda mellan 1989 och 2000. 
 
Juryns motivering var följande: 
"RHEVA skyddar sår hos djur genom att det ventilerade nätet möjliggör att såret andas samtidigt som 
såret skyddas från de största infektionsriskerna. Det specialanpassade nätet har en form som ger ett 
avstånd till såret och fungerar som en skiljevägg mellan infektionsriskerna och såret. På så sätt får såret 
läka naturligt, utan onödig antibiotika och med mindre lidande för djuret. Produkten är redan på 
marknaden med en etablerad försäljning." 
 
RHEVA Sårskydd är alltså en svensk innovation, ett formsprutat plåster för pälsdjur med perforerad 
utbuktad ovandel. Idéen till uppfinningen fick Sofie när hennes häst skadade sig på ett ställe där det 
var omöjligt att sy och hon var tvungen att hitta ett kreativt sätt att skydda såret.  
 
Den kanske främsta förtjänsten med RHEVA sårskydd är möjligheten att minimera användande av 
antibiotika. Sår på hästar behöver ofta läka öppet av olika anledningar. Detta gör att såren är extra 
utsatta för infektionsrisker som smuts och insekter. När sår får en optimal och skyddad läkmiljö 
reduceras antibiotikabehovet och lidandet minskar för djuren. 
 
Sofie startade RHEVA som ung UF-företagare. Idag är företaget ett AB med produktion i Sverige och 
försäljning i Norden. RHEVA-teamet består nu också av Göran Westberg, Malin Andersson och 
Helena Andersson som alla jobbar med att få produkten mer känd för en bred allmänhet och med 
produktutveckling. Produkten finns att beställa på RHEVAs hemsida men också hos ett 20-tal 
återförsäljare. 
 
Webbplats och e-handelsida: www.rheva.se 
Instruktionsfilm med tips & råd inför användande: https://youtu.be/pTKU9LbgXtE 
 
 
För mer information kontakta: 
Sälj- och marknadsansvarig Malin Andersson, malin@rheva.se, 070 790 68 67 
Kommunikatör Helena Andersson, helena@rheva.se, 070 988 60 18 
 


